UMOWA
zawarta w dniu ……….r. w Kruszwicy pomiędzy
Gminą Kruszwica z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica,
/NIP 5562751234/
reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Kruszwicy – Bartosza Krajniaka
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Małgorzaty Ostrowskiej
zwaną dalej „Gminą”
a
Panem /Panią
zwanym dalej „ Wnioskodawcą”
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków na jakich Gmina udziela dotacji celowej Wnioskodawcy na
dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie zasobów wodnych na nieruchomości położonej
w miejscowości ………… na działce o numerze ewidencyjnym …. w wysokości 60% udokumentowanych
kosztów jednak nie więcej niż 1.500,00 zł.
§ 2.
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do montażu zbiornika do retencjonowania wód deszczowych
i rozpoczęcia eksploatacji nie później niż do 30 października 2020r.
2. Wnioskodawca wykonanie zbiornika do retencjonowania wód deszczowych zgłosi pisemnie Gminie
najpóźniej w terminie określonym w ust.1.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) fakturę (oryginał) za zakup /montaż/transport/ zbiornika do retencjonowania wody z dowodem
potwierdzenia zapłaty,
2) oświadczenie wnioskodawcy o nie korzystaniu z dofinansowania na inne przedsięwzięcia do
retencjonowania wód z innych źródeł,
4. W terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust.2 komisja powołana
zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy potwierdzi protokołem weryfikującym zakończenie wykonania
zbiornika do retencjonowania wód oraz rozpoczęcie eksploatacji.
§ 3.
W przypadku nie zgłoszenia do dnia 30 października 2020r. zawiadomienia o zakończeniu wykonania
zbiornika do retencjonowania wody dotacja Wnioskodawcy nie przysługuje.
§ 4.
Wykonany zbiornik retencyjny należy utrzymać przez okres co najmniej 3 lat od dnia podpisania
protokołu weryfikującego zakończenie zadania.
§ 5.
Z dotacji nie mogą być finansowane:
1) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę,
2) koszty sporządzenia dokumentacji projektowej,
4) koszty sporządzenia mapy inwentaryzacji powykonawczej,
5) koszty kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.
§ 6.
Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy………………………
w terminie 20 dni od daty sporządzenia przez komisję protokołu weryfikującego potwierdzającego
zakończenie i rozpoczęcie eksploatacji zbiornika do retencjonowania wody.

§ 7.
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo
niewykorzystana w całości lub w części podlega zwrotowi na zasadach określonych przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.).
§ 8.
Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dofinansowania.
§ 9.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
1/ Kodeksu cywilnego,
2/ ustawy o finansach publicznych,
3/ uchwały Nr …………..Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia…………….
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej służącej ochronie zasobów wodnych,
polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Kruszwica.
§ 11.
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Gminy.
§ 12.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………
Gmina
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